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. dasde\980eÍ990,íevouareper:
. cacia e sindicatos começaram a monetária, mas um índice alterDe BrasOia
cussões negativas no mercado fi- ingressar com milhares de ações nativo de remuneração, concebi•
. ....'
' ~nanc~iJ;o.Segundo OValor apu •• pe,dindo'que,ps.íridices queredo para viabilizar a desindexaA Advocacia-c;;éral,da llnião '. rou~oiDgiessoao'PediaoaoSo.: "'põémás perd~s~da inflação se- ção da economia brasileira."
(AGU),OBanco Centfàl'ê ~ Caixa )idmedade no tribUÍlal (oi um .jam aplicados tambémao FGTS.'
Autoridadesjuridicas do gover.
Econõmica Feâerai. decidj,tam :"ilôs
que ger..ram impactó
' "O que está ácónieéendo nada . no alegam que OusO'da 1R não é
combater .no S\,premo..TJ:iliiInal negativo sobre a taxa de cãmbio. maisédo q~ew.na.\,:"tativade res- arbitrãrio, mas definido em lei O
Federal(srF) a áção em o qu'Í:par, .,;,. PreOC'llpadas
.COm. o assUfjto,a
suscitar 'a, éu!tura .dás; ações de BCdefine o percentual da 1R de
tidoSólidan,e¥~e~de9%aj\ls,1;~~,pB<~fJ:ain,~tud?s~~pre
:: ln'~ ç~"leiiip<:l~:'dées9bilidade< ácordo com a me:odologi.a do
te dos valpresdep~mta<!~~..;!lc:..s.
'~:~¥as:~ ~S~.;
9,ue ~aJ\!ltam na,'. nlpne.~, am:mou~O,\Talor
uma , Cons~llio. Monetãrio Naaonal,
contas do Fun"dode Gàrantia do . Justiça em' que. correntistas co- autondade do àlto escàlão da ad- mas e a leI 8.036,df1990, que fiTempode Serviço(FGTS).
." .'bram correçõesem seus saldos.A ". vocaciapública federaL"Estamos . xou a 1Rcomo fonnà de reajustar
A avaliação é que a. àção foi ," Caix,a'verificou. que, das 46246 •bem segurps que o SI! manterá à" . os saldos do FGTS.!Elestambém
proposta num inomento'econõ.i ,,'~ões iJidMduaisquejá sofreuso- 1Rpara aremuneração do FGTS,já .'vão argumentar qu":a1Ré utiliza.
mico 'adverso, àS~ras'de'o"
breo àSsuntó,)oram proferidas • <i':1eaCorteéguardiãd~'efetivida- da para corrigir os contratos de
STFjulgar os planos ecõ~ôinicos,':f"22.798:se~tençaS.Dessàs;a Caixa 'dededireitosfundamentais, como mutumos que adquirem imóveis
. 'e com o intui\o'de obtei'gahho~'fói.vitóriósa em22.697 (99,55%).' .habitação e s~eanlepto; e, com- com os saldos de FGTS'LPgo,eles
políti~os em ~o efeitOrarCom?'."~lló~Yi:~~n~s~7cae~sdesfavo- ,~p~~~de~~nec~ria
vinculação nàopoderiam teross;udoscotrigi.
o apoIo de.correntlstas ao parti-. >rã~eJSa ínstltulçao.Já o BCsofreu "das regi'àSJuridlcasde remunera- dos pelo INPCenquanto pagam
do presidido pelo' deputado fé. • 203"ações'contÍa. a correção do 'çãodo fundo às políticas de reali- 'pr'estaçõesatualizadaspela'IR
deralPau1inho da Í'!)r'ça{SP):..,: ", ; lQ'S/~lá"TR;<a inle11$3'
mID.orià"'~âçãodésseSdireitos."
Por fim,em estudos prévios so.
O Solidariedàdê.qu6à.sUb~ii>:; {186propi.sos)no'Riô Grande do .."Nos 'dq.cumentos que estão bre o assunto, autoridades do aituição dá TaxaReferenCiàlria'Cór~~";5uL1:Iouvesentênçaem cem ações' ' sendO''pÍ'eparádos para. serem to escalão juridico do governo
. reção dos.saldos doFGTS,porum'; eoBCganhõu~causaemtOdas.,eJ.1caíninliados
STF:integran' identificaram uma decisão do
índice:mais eficaz na;repOslção"'t;"'Esses 'dados' serão apresenta-. tesda CúpúIádJIadvócáciado go- ministro LuizFux aJavor do uso
das perdas uiflacignàrias,como '? / ~'dós'aos.niiDíStfOSdósrF na ten-'y,i:ino ,alegam. qU:e:o. saldo do" da 'IR Elafoi concédida em 2009,
INPCou o IPCA.OInSfituto FGTS:',::tàtiv~aebre~ ~'i>rpliferaçãode. ,",FGTS,Ílãoé.wna'poupançae, por quando Fux atuav~ como minis.
Fácil,uma ONGqueaCómpârihà .r âçõeSlj,uéteVe'fuicid'parnrdé'
'dS$ó;tera'sIsiemátiea d~ correção tro do Superior Tribunal deJustio fundo, estiinouíjuê'o'~ajUste 'mâió'd~'2Ó13;quandoâmai<iria "'divrna(paraâ"qualnaopodeser
ça (SIJ); Na ocasião, o ministro
de todos os ;ald~.!,9,,~~é~;~\102,';'ã~'i~\;~,\es.'a..'
~ôo/.'~on;' ':,~pliê'a.d6},iPCA',?~.d.\NPC. Se- f?i contrán,0 a ações de empresápor um desses úidic~~l')evanaao"",,;'9UIUque'osprecatónos devem 'gundoeles,OFGTSnaopodetera
nos que nao recolhiam FGTS.A
pagamentodeR$r60l)ilh~.
';
set"torrigidóspi:irum'índiceque
mesmaJiianeira de reajuste da Fazenda Pública quis utilizar a
EsSaes~ti~~dáà'reto-,,}'~~tà~or
as Ftdas infla.ci~ ,p~u~ça,;jiLque
éum .~a~doa' Selic para co~
os débitos,
.mada, no dia ::6, dç JiJlgamen~o £~á~. F~I~.partir dessa deasao . que o tt~~àlliador .tem direIto se. mas Fuxconclwu a favord~'IR
sobre a ~rreç~~tIiJs"jlOupanças ?to,~~~ no Julg~e~to do~.p,re- t {or ct:~!ldo .se~ Just!; ç,ausa.:A r~lator d~ processo no STFe o nu.
nos plan~.~conõnúCóSdas déCa-'tO cat6J;!osque escntónos de advo- .. 1R nao e um índice de correçao rnstro LUISRoberto Barroso. ,
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